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PYSÄHDYIN miettimään asioita, joista haaveilin. Sa-
malla päätin haistattaa pitkät geeneilleni ja asennoi-
dun haaveisiini kuten kuka tahansa sisustustusark-
kitehti; jos et voi piilottaa virhettä, tee se näkyväksi. 
Leikkasin hiukseni kunnolla lyhyeksi. Hyväksyin pi-
tuuteni ja menin suosiolla ryhmäkuvissa eturiviin. 
Ostin oikeaa kokoa olevat housut, enkä koettanut-
kaan ängetä itseäni liian pieniin housuihin. 

HUOMASIN että haaveiden toteutuminen, niin kuin 
melkein kaikki muukin tässä elämässä, on vain 
asenteesta kiinni. Kurkottakaa siis haaveisiinne ja 
antakaa niiden toteutua! Jos ne eivät toteudu, no, 
muistakaa minun tarinani ja se, että lääkäri lupasi 

NIIN vaihtui taas vuosi ja uusi hallitus. Itse        
pääsin etuoikeutettuna mukaan hallitukseen 

päätoimittajan pestiin. Päätoimittajana oleminen ja 
lehden suunnitteleminen ovat olleet haaveinani jo 
pitkän aikaa. Se tunne, kun omat haaveet toteutu-
vat, on ehkä maailman paras tunne. Mitä enemmän 
olet tehnyt töitä haaveisiesi eteen, sitä paremmalta 
niiden toteutuminen tuntuu. 

IHMISILLÄ voi olla erilaisia haaveita. Jonkun haavee-
na on laihduttaa muutama kilo, kun taas joku toinen 
haaveilee presidentin virasta. Kaikki haaveet ovat 
kuitenkin samanarvoisia ja mielestäni on tärkeää, 
että ihmisillä on myös arkipäiväisimpiä haaveita. 
Olen oppinut arvostamaan pieniä, arkisia haaveita 
siinä missä isojen linjojen haaveitakin. 

TÄRKEÄÄ on kuitenkin myös hyväksyä se, etteivät 
kaikki toiveet toteudu. Nuorempana haaveilin koko 
ajan jostain pienestä muutoksesta; olisipa minulla 
pidemmät hiukset, kasvaisinpa hieman pidemmäk-
si, mahtuisinpa kokoa pienempiin housuihin. Ajan 
kuluessa minun oli kuitenkin hyväksyttävä, että hi-
ukseni eivät vain suostuneet kasvamaan pitkiksi, 
pituutta en saa kuin koroilla ja että painoni pysyy 
aina melkein samana, tekisinpä mitä tahansa. 

Tässä lehdessä:

joskus minun kasvavan 170-senttiseksi.

Rakkaudella,

Nora Kettunen

Päätoimittaja

Päätoimittaja on 155-senttinen alikasvuinen elämää 
rakastava optimilainen.
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UUSI VUOSI, UUDET KUJEET SÄÄSTÖJEN KURIMUKSESSA
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ON erittäin hienoa aloittaa koulutuspoliittisten 
asioiden parissa täällä Optimissa. Edeltäjieni ja 

optimilaisten tuella saimme ylioppilaskuntaan kolme 
edustajaa. Tätä kautta kyltereiden ääni kuuluu myös 
niissä vallan kabineteissa.

VALTAKUNNALLISESSA keskustelussa yliopistolaitok-
seen kohdistuvat säästöt ovat puhuttaneet niin edu-
stajistovaalien yhteydessä kuin arjessa. Laitoksella 
käyty keskustelu eroaa joiltain osin valtakunnallis-
esta. Itä-Suomen yliopistolla on tehty rakenteellista 
kehittämistä ja opetus- ja kulttuuriministeriön tulos-
sopimusten mukaista profilointia. Yliopistolaitokseen 
kohdistuvat säästöt eivät näillä näkymin aiheuta 
muutospaineita kauppatieteiden laitokseen.

“Merkittävin asia tulevana syksynä 
aloittavien opiskelijoiden osalta on 

kandivaiheen uudistus”

SOSIAALIPOLIITTISENA asiana mainittakoon opinto-
tukijärjestelmän uudistus, josta luovutetaan ehdotus 
valtioneuvostolle maaliskuussa. Toistaiseksi asiasta 
ei ole tarkempaa tietoa kuin, että säästötavoite on 
150 miljoonaa. Ylioppilaskunta ottaa asiaan kantaa, 
kun tästä saadaan tarkempia tietoja. Tulevana vuon-
na yliopistolla opetuksen osalta on tulossa uudistuk-
sia ja koko yliopistossa kehitetään oppimista vuoro-
vaikutteisempaan suuntaan.

MERKITTÄVIN asia tulevana syksynä aloittavien 
opiskelijoiden osalta on kandivaiheen uudistus. 
Nykyisiin opiskelijoihin tämä ei vaikuta. Samassa 
yhteydessä tehdään päivityksiä opinto-oppaaseen. 
Opetuksen kehittämistyötä tehdään yliopiston strate-

KUULUMISIEN lopuksi haluan mainita vielä, että kopo 
toimii opiskelijoiden edunvalvojana. Mikäli kurssien 
kanssa on sellaisia ongelmia, että ne eivät ratkea 
suoraan opettajan kanssa, niin allekirjoittaneeseen 
voi olla yhteydessä. Tämän lisäksi palautetta ja ke-
hittämisideoita voi laittaa allekirjoittaneelle.

Ei kait muuta kuin hyvää kopoilua itse kullekin,

Toivo Isoranta

Vpj, kopo ja sopo.

HUH millä ryminällä uusi vuosi on lähtenyt 
käyntiin! 

YRITIN miettiä tätä kirjoitusta varten hyvää ajan- 
kohtaista aihetta – onnistumatta kuitenkaan siinä. 
Sen sijaan koitan avata hieman vauhdikkaasti al-
kanutta vuotta ja juttuja, joiden parissa olemme hal-
litusporukalla alkuvuoden touhunneet. 

VOIN rehellisesti sanoa miettineeni pitkään puheen-
johtajaksi hakemista, sillä hommaan liittyy kohta-
lainen määrä vastuuta ja tekemistä. Hommaa on 
kyllä riittänyt, mutta se on ollut jo tässä vaiheessa 
äärettömän mukavaa ja palkitsevaa. Iso kiitos tästä 
kuuluu meidän loistavalle hallitusporukalle, jossa on 
minun lisäksi kymmenen aikaansaavaa ja innokasta 
tyyppiä. Olen erittäin tyytyväinen siihen, millaisella 
asenteella kaikki ovat omat hommansa aloittaneet. 
Hallitustyö vaatii paljon omistautumista ja oman 
ajan antamista muille. Toisaalta sen mukana saa 
tulevaisuutta varten korvaamatonta kokemusta ja 
lukuisia kontakteja ympäri Suomea. Näin reilun vuo-
den jo Optimin hallituksessa toimineena voin sanoa 
sen olevan myös äärettömän mukavaa touhua! 

“Hallitustyö vaatii paljon omistautu-
mista ja oman ajan antamista muille. 

Toisaalta sen mukana saa tulevaisuutta 
varten korvaamatonta kokemusta ja lu-
kuisia kontakteja ympäri Suomea.”

ALKUVUOSI on lähtenyt käyntiin kaikkien perehtyessä 
omiin pesteihinsä ja tulevan vuoden toiminnan su-
unnittelulla. Tässä vaiheessa vuotta ei tietenkään ole 
aihetta tuulettaa, mutta mielestäni kaikki ovat läh- 
teneet uudistamaan omia vastuualueitaan rohkeasti.
Lukuisista työn alla olevista asioista päällimmäisenä 
mieleen nousee jo viime vuonna käyntiin polkaistu 
nettisivujen uudistaminen. Tätä kirjoittaessa uudet 
sivut ovat aivan viime metreillä ja ainakin minun 
silmääni ne näyttävät älyttömän hyvältä.

VUODEN alkuun on mahtunut myös muutama ulkkari-
reissu. Olimme hallitusporukan kanssa edustamassa 
Optimia Suomen Ekonomien järjestämässä Intro-
tapahtumassa, johon kokoontuivat kaikki Suomen 
kylteriainejärjestöjen hallitukset, sekä kaikkien eko-
nomiyhdistysten edustajia. Oli myös erittäin muka-
vaa nähdä optimilaisten aktiivisuus Kylteripäivien 
osallistujamäärässä. Hätäisten laskutoimitusteni 
mukaan meitä oli KYPÄ:llä suhteessa jäsenmäärään 
eniten kaikista kylteriainejärjetöistä. Tästä on syytä 
olla ylpeä. Itse jonkin verran ulkkaritapahtumissa 
käyneenä uskallan kannustaa kaikkia lähtemään roh-
keasti tapahtumiin, sillä kotona istumalla ei luoda 
ehdottoman tärkeitä verkostoja tulevaa työelämää 
varten! 

VUOSIJUHLIEN parissa puuhataan kovasti ja tämän 
Osarin painomusteen vielä kuivuessa vujut ovat ai-
van kulman takana. Uskon juhlan olevan edellisten 
vuosien tapaan olevan ikimuistoinen ja arvokas vuo-
den kohokohta. Toivottavasti mahdollisimman mon-
et pääsevät juhlistamaan hienon ainejärjestömme 
14-vuotista taivalta! 

Nähdään vujuilla! 

Petteri Sutinen

Puheenjohtaja

gian mukaisesti koko yliopiston tasolla sekä laitok-
sen sisällä pilottikursseilla. Opetuksessa tullaan 
ottamaan enemmän tutkivan oppimisen metodeja 
käyttöön. Tämän lisäksi flipped classroom -oppi-
mismenetelmä on käytössä joillain kursseilla ja se 
laajentunee ajan mittaan.

Puheenjohtajan palsta Kopon palsta

AJANKOHTAISTA:

  14.3. HUMPPA & SKUMPPA         18.3. VUOSIJUHLAT   
  15.3. LIIKUNTAKOKEILU     19.3. SILLIS & SILLIKSEN JATKOT
  16.3. SITSIT      23.3. VVV-RISTEILY
  17.3. KABINETTI       7.3. WYKY-PÄIVÄT



YLIOPISTOKOULUTUKSEN TIETO JA TAITO

6 Q1 2016 Q1 2016 7

KEVÄT ON opiskelijalle kesätyön hakemisen aikaa. 
Jopa 70–80 % avoimista työpaikoista sanotaan 

löytyvän ”piilosta”. Tämä tarkoittaa, että loppuosa 
avoimista työpaikoista täytetään perinteisen avoi-
men haun kautta - muihin paikkoihin löytyy tekijä 
muita reittejä. Jos olet lähettänyt sähköisiä avoimia 
hakemuksia työpaikkoihin, niin muistathan soittaa 
perään ja kysyä kesätyösi tilanteesta. Selvitä ennen 
kontaktia, miksi haluat työskennellä tässä yrityk-
sessä ja siinä kiinnostavassa tehtävässä. Perehdy 
myös yritykseen ja sen toimintaan etukäteen.

KAUPPALEHTI OPTIOTA (8/2015) selatessani huomasin 
suomalaisten työuraa koskevan teeman. Tulevaisu-
udessa työtehtävät muodostuvat usein freelancer-
tehtävistä, yrittäjyydestä ja osa-aikaisista projek-
teista. Teolliseen aikakauteen kuuluneet työelämän 
piirteet, jossa työtehtävät olivat selkeästi määritel-
tyjä, työpaikat ikuisia ja eläke odotti jokaista yli 
60-vuotiasta, ovat auttamattomasti ohi – ainakin näin 
väitetään. Nykyisin työuran aikana pääsee toimi-
maan useantyyppisessä työtehtävässä, päivittämään 
tietoa ja oppimaan uusia taitoja sekä teknologiaa.

YLIOPISTOKOULUTUKSEN TUOTTAMA tieto ja taito tu-
kee tämän päivän työelämävaatimuksia. Opiskelles-
sasi joudut ottamaan vastuun omasta opiskelusta ja 
johtamaan omaa oppimista. Ekonomina työskennel-
lessäsi joudut johtamaan itseäsi, usein myös muita 
ihmisiä sekä liiketoimintaa. 

PALVELUJOHTAMISTA OPISKELLESSASI olet oppinut, että 
olemme siirtymässä tietoyhteiskunnasta kohti digi-
taalista merkitys- ja elämysyhteiskuntaa. Haluamme 
kuluttaa yksilöllisiä, räätälöityjä ja jopa käsityönä 
tehtyjä tuotteita mieluummin kuin massatuotantoa. 
Pelkän kuluttamisen sijaan haluamme merkitykselli-
siä käyttäjäkokemuksia.

TEKNISTEN INNOVAATIOIDEN ohella kehitetään myös 
sosiaalisia innovaatioita. Kansainvälisesti mainetta 
saaneita suomalaisia sosiaalisia innovaatiota ovat 
esimerkiksi äitiyspakkaus, lasten neuvolatoiminta 
ja maksuton peruskoulutus. Sosiaalisen median 
mahdollistamat tempaukset, kuten Ravintolapäivä 
voidaan luokitella tekniseksi sosiaaliseksi innovaa-
tioksi.

ÄLYKÄS TEKNOLOGIA on läsnä arjessamme tässä 
ns. ubiikki (lat. ubique = kaikkialla) yhteiskunnas-
samme. Toiminnot ovat ”ubiikkeja” silloin, kun ne 
eivät ole rajattuna tiettyyn tilaan tai instituutioon. 
Näin on käynyt myös työelämässä. Voit löytää itsesi 
työskentelemästä yrityksestä, jossa kaikille työnteki-
jöille ei ole varattuna työpistettä – tutkimusten mu-
kaan kaikki työntekijät ovat harvoin samaan aikaan 
paikalla työpisteissään ja tilat ovat tyhjillään. Niinpä 
otat kannettavasi ja työskentelet esimerkiksi lähi-
kahvilassa, kotona tai neuvotteluhuoneessa. Työpa-
pereille ei tarvita hyllyjä ja laatikostoja, koska kaikki 
tiedostot ovat sähköisiä. Työpaikalla on mahdollises-
ti säilytyslaatikko, jossa voit ladata kannettavasi ja 
säilyttää henkilökohtaiset tavarat.

JOS KESÄTYÖTÄ ei ”valmiina” löydy voit harkita 
monenlaista yritystyyppistä toimintaa. Pielisjoen 
varrella viime kesänä kävellessäni huomasin kauniin 
jäätelökojun ilmestyneen Ylisoutajansillan kupee-
seen. Kesäinen kävely sai elämyksellisen luonteen ja 
koin merkityksellisen kulutuskokemuksen – kauppa-
tieteen opiskelijan kesätyöinnovaation mahdollista-
mana.

Aurinkoisia keväisiä opiskeluhetkiä toivottaen,

Sari-Johanna Karhapää

Amanuenssi

”Mikään tuuli ei ole suotuisa sille,
joka ei tiedä minne on menossa” 

Täällä Kuopiossa vuosi on lähtenyt kiireisesti käyn-
tiin. Hallituksemme on ollut aktiivisesti mukana eri-
laisissa tapahtumissa ja olemme itsekin jo ehtineet 
yhdet haalaribileet järjestämään. Alkaneen vuoden 
kuumimmat bileet eli tietysti Kuopion Haalaribileet 
juhlittiin 3.2. Tällä kertaa esiintyjäksi bileisiimme 
valittiin supersuosittu JVG ja tupa olikin aivan täynnä 
sekä tunnelma katossa! Tänä vuonna alkoi uusi yh-
teistyö yökerho Puikkarin kanssa ja panda valloit-
tikin mestan tyylillä. 

Tätä tekstiä kirjoittaessani vuosijuhlaviikko odottaa 
jo aivan nurkan takana. Järjestelyt ovat vaatineet 
aktiivisuutta ja yhteistyötä jokaiselta hallituksemme 
jäseneltä, erityisesti ahkera vuosijuhlavastaavamme 
Jonna on painanut duunia niska limassa. Tämä työ 
tullaan palkitsemaan hienolla vuJu-viikolla, joka hui-
pentuu Preemion 15. vuosijuhliin ja sitä seuraavaan 
sillikseen. Odotan jo innolla Optimin hallituksen 
tapaamista vuosijuhlillamme!

““Erityisesti olen pitänyt siitä, 
että pestin kautta olen päässyt 

osallistumaan useisiin huikeisiin 
tapahtumiin”

Viime vuoden Preemion Perinneneuvosto laati strate-
giamme kolmelle seuraavalle vuodelle ja me saam-
me lähteä sitä tällä untuvikkohallituksella jalkaut-
tamaan. Hallituksemme yhdeksästä jäsenestä tänä 
vuonna fukseja on viisi, mikä tuo tähän hommaan 
mukavan freshiä näkökulmaa. Onneksi on mukana 
myös kokeneempia preemiolaisia ja fuksitkin ovat 
hyvin päässeet jyvälle hommista (vai ollaanko?;)).

Henkilökohtaisesti olen nauttinut täysin rinnoin al-
kaneesta pj-kaudestani. Olen päässyt tekemisen 
makuun jo viime vuoden lopulla, eikä vapaapäiviä 
juurikaan ole sittemmin ollut. Erityisesti olen pitänyt 
siitä, että pestin kautta olen päässyt osallistumaan 
useisiin huikeisiin tapahtumiin sekä tutustumaan sa-
toihin eri kaupungeista kotoisin oleviin kyltereihin. 

Tapahtumarikasta ja mahtavaa kesän odotusta kai-
kille optimilaisille!

Max von Hellens

Puheenjohtaja 
Preemio ry

KUULUMISIA KUOPIOSTA

Amanuenssilla on asiaaPreemion palsta
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   ARJA PARPALA, Suomen Ekonomit

Miten työnhaku ja rekrytointi ovat 
muuttuneet ajan saatossa?

Työmarkkinat ovat aktiiviset, muutoksia sekä or-
ganisaatioissa että ihmisten osamisessa tapahtuu 
jatkuvasti. Sosiaalinen media antaa meille mahdol-
lisuuden seurata kiinnostavien organisaatioiden 
muutoksia ja saada sitä kautta vinkkejä piilotyöpai-
koista. Uusi johtaja hakee usein uutta väkeä, samoin 
projekteihin tai uusien markkinoiden valloittamiseen 
tarvitaan osaavaa porukkaa. Kun kiinnostava yritys 
kertoo jostain tällaisesta verkkosivuillaan tai muissa 
medioissa, on aika ottaa yhteyttä sinne.

Työnhakua ei voi enää tehdä vain silloin, kun on 
hakemassa työtä. Omaa ammatillista identiteettiä on 
hyvä rakentaa jo opiskeluaikana ja tähänkin some 
antaa oivat eväät. Kattava LinkedIn-profiili, josta ajan 
myötä rakentaa portfolion mm. Pulse-blogin avulla, 
pyytämällä työkokemuksiin ja luottamustehtäviin 
sanallisia suosituksia sekä liittämällä näihin kaikkiin 
aineistoja, jotka tuovat esille omaa osaamista ja kiin-
nostuksia. 

Mikä on verkostojen merkitys työnhaussa?

Suuri. Skyhoodin Kansallinen rekrytointitutkimus 
2015 kertoo, että henkilöstön kontaktit ovat tärkein 
rekrytointikanava. Kyselyyn vastasi 301   rekrytoin-
nista ja henkilöstöasioista vastaavaa henkilöä.

Onko LinkedIn syrjäyttänyt jo perinteisen CV:n?

Ei ole syrjäyttänyt, mutta on merkittävä monin tavoin 
sekä verkostoitumisessa että työnhaussa. Moniin 
tehtäviin haetaan myös nykyisin suoraan LinkedInin 
kautta. 

Mikä on LinkedInin merkitys työnhaussa? (mihin 
työnantajat kiinnittävät huomion)

Tieto on valttia. Pelkät otsikot eivät riitä. Hyvä Sum-
mary, jossa kerrot taustastasi ja kiinnostuksistasi on 
todella tärkeä. Työtehtävien kuvaukset merkitsevät. 

Millainen on hyvä Linkedin-profiili?

Siihen löydät hyvät vinkit LinkedIn-kampanjamme si-
vulta: www.ekonomit.fi/linkedin

Toivottavasti Arjan vinkeistä oli teille hyötyä! Suosit-
telen kaikkia perustamaan oman Linkedinin ja jos 
sellainen jo löytyy, katsomaan vinkit Ekonomien 
nettisivuilta profiilin päivittämiseen. Tsemppiä työn-
hakuun ja nähdään vuosijuhlilla!

<3: Kyllinne Nora

Viime aikoina kesätyönhaku on ollut keskeisenä puheenaikana niin sosiaalisessa mediassa kuin Carelian 
ruokapöydissä. Moni on varmasti jo aloittanut työnhaun ja saanut kesätöitä, mutta on myös niitä, ketkä eivät 
ole vielä löytäneet unelmiensa kesätyöpaikkaa. Vaikka ollaan jo maaliskuun puolella, vielä on aikaa hakea 

töitä. Ekonomien uravalmentaja Arja Parpala vastasi toimituksen kysymyksiin työnhausta ja sen 
muuttuneesta luonteesta. 

“Pelkät otsikot eivät riitä. Hyvä 
Summary, jossa kerrot taustastasi 
ja kiinnostuksistasi on todella 
tärkeä.“

Kyllin hyvää
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  Hallitus               esittäytyy

Urho, 22 vuotta, yrityssuhdevastaava.

 Odotan hauskoja reissuja ja mahdol-
lisuuksia päästä toteuttamaan tapah-

tumia.

Maiju, 21 vuotta, juhlavastaava.

Odotan eniten hyvää yhteishenkeä, 
hauskoja tapahtumia ja onnistumisen 

kokemuksia.

Nora, 24 vuotta, päätoimittaja.

Eniten odotan tiivistä ryhmähen-
keä ja hauskoja tapahtumia.

Henri, 25 vuotta, talousvastaava.

Eniten odotan yhteisiä hyviä hetkiä, uus-
ien asioiden oppimista ja hauskoja tapah-

tumia.

Jani-Matti, 21 vuotta, tiedotusvastaava, 
sihteeri. 

Odotan uuden oppimista, unohtumattomia 
kokemuksia ja kiva olisi myös niitä uusia 

tuttavuuksia saada.

Lari, 21 vuotta, Nesu-vastaava. 
Odotan hauskaa yhdessä teke-
mistä ja uusia tuttavuuksia.

Martin, 23, fuksi- ja liikuntavas-
taava.

Hyvällä fiilikselle viedään yhdessä 
Optimia taas pykälä eteenpäin.

Toivo, 19 vuotta, varapuheenjohta-
ja, koulutuspoliittinen ja sosiaali-

poliittinen vastaava

Odotan yhteisiä onnistumisen het-
kiä, joista saa voimaa seuraaviin 

haasteisiin.

Krista, 21 vuotta, projektivastaava. 

Odotan hulvattomia yhteisiä muistoja 
ja hauskanpitoa.

Petteri, 23 vuotta, puheenjohtaja.

Odotan eniten sitä, että saamme 
pidettyä hyvän pöhinän hallituksessa 

ja vietyä Optimin toimintaa eteen-
päin.

Simo-Pekka, 23 vuotta, projektivastaava. 

Odotan uusia kokemuksia, huikeita tapahtu-
mia ja hyvää yhdessä tekemistä.
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Tiimit esittäytyvät

BILETIIMI järjestää suurimman osan Optimin tapahtumista, muun muassa kaikki Haalaribileet, vuosijuhlien 
silliaamiaisen ja vappuaaton bileet. Tapahtumien järjestämisen lisäksi tiimin tehtäviin kuuluvat muun muas-
sa tapahtumien markkinointi. Biletiimi kertoo, että tulevalle keväällä on luvassa yllätyksiä; erityisesti vuosi-
juhlien silliaamiaiselle- Myös Haalaribileitä tullaan kehittämään.

YRITYSSUHDETIIMI vastaa Optimin yritysyhteistyöstä. Tärkeimpiä tiimin tehtäviä keväällä ovat vuosijuhlayh-
teistyökumppaneiden hankkiminen ja syksyllä yritysmessujen järjestäminen. Tulevalle vuodelle yrityssuh-
detiimillä riitti ideoita; tiimi kertoi muun muassa haluavansa tuoda optimilaisia lähemmäs paikallisia yrityk-
siä ja lisätä erityisesti markkinointiyritysten osuutta Optimin yritysyhteistyökumppaneissa.

VUOSIJUHLATIIMI järjestää keväällä Optimin vuosijuhlaviikon ohjelman ja vuosijuhlat, joka on yksi Optimin 
koko vuoden isoimmista tapahtumista. Tulevia vuosijuhlia tiimi haluaa kehittää ja tuoda vuosijuhlille ”jotain 
uutta”, esim. valokuvaukseen halutaan tänä vuonna panostaa. Sen enempää tiimi ei halua vielä paljastaa 
vuosijuhlaviikosta tai itse juhlista.

NESU-TIIMI järjestää Optimin kaikki sitsit, yhteensä viidet Optimin omat sitsit ja kahdet Nesu-sitsit. Nesu-tiimi 
hoitaa sitsejä järjestellessään sitsipaikan koristelun, ruoat sitseille, ohjelman sekä oheistoiminnan. Tulevalle 
vuodelle tiimi haluaa järjestää entistä parempia sitsejä ja Nesu-sitseille halutaan tietysti aina enemmän 
porukkaa ulkopaikkakunnilta. Kesällä Nesu-tiimi kaavailee Nesu-sitsejä Ilosaarirockin aikaan.

”Kiva pieni porukka, 
jossa on kiva tehdä 
hommia yhdessä”

 ”Odotamme, että voimme oppia 
uutta ja viedä Optimia eteenpäin.”

”Rento, iloinen ja naisvoittoinen tiimi”

”Vauhdikas ja kosteisiin 
tilanteisiin tottunut tiimi”

TEKSTI JA KUVAT: LAURA HARTIKKA



Biletiimin jäsenet: Hannes Kuparinen, Nelli Harjula, Juho Poteri, Simo-Pekka Sintonen, Riia Rahkonen ja Krista Kurvinen
Yrityssuhdetiimin jäsenet: Joonas Savolainen, Mitja Piipponen, Joel Kainulainen, Marika Laine ja Urho Junnila
Vuju-tiimin jäsenet: Laura Ahola, Nelli Harjula, Mari Jukarainen, Eevi Kilpeläinen, Janesa Huttunen ja Maiju Parmio
NESU-tiimin jäsenet: Laura Hartikka, Suvi Väärämäki, Emma Rantanen, Olga Saray, Reeta Ilola, Roosa Ripatti, Venla Kettunen ja 
Lari Aitamurto (joka jäi kuvasta pois vauhdikkaan aikataulutuksensa vuoksi)
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YHTEYS rationaalisuuden ja 
emotionaalisuuden välillä 

on mietityttänyt ihmiskuntaa jo 
vuosituhansien ajan. Toisinaan 
rationaalisuus ja emotionaa-
lisuus nähdään toistensa vasta-
kohtina. Yhä nykyäänkin tämän 
kaltaiseen ajatukseen voi tör-
mätä yhteiskunnassamme. 

HYVÄ esimerkki on sanonta: ”kes-
kustelu vajosi tunteelliselle ta-
solle, mutta sitten nousi takaisin 
rationaaliselle tasolle”. Tässä yhä 
nykyäänkin käytetyssä sanon-
nassa nähdään rationaalisuus 
tunteellisuutta korkea-arvoisem-
pana. Toinen mielenkiintoinen 
näkökulma on se, että rationaa-
lisuus nähdään useimmiten syn-
tyvän aivoissa, kun taas tunteet 
”syntyvät” sydämessä. 

“Yhteys rationaalisu-
uden ja emotionaal-

isuuden välillä on mieti-
tyttänyt ihmiskuntaa jo 
vuosituhansien ajan.”

VAIKKA nykytiede onkin todista-
nut, että sekä tunteet että ra-
tionaalisuus syntyvät aivoissa, 
esiintyy silti esimerkiksi erilai-
sissa elokuvissa ja tv-ohjelmis-
sa mielikuvia, joiden mukaan 
tunteet tulisivat sydämestä 
ja rationaalisuus ajattelevista 
aivoista. Tästäkin kieleemme on 
esimerkiksi sanonta: ”rakastaa 
sydämensä pohjasta”.

VUONNA 2015 kolme yhdysval-
talaisprofessoria kirjoittivat artik-
kelin koskien rationaalisuuden ja 
emotionaalisuuden käyttämistä 
mainonnassa. Artikkelissa kerrot-
tiin tutkimuksesta, jossa testattiin 
ihmisten mielikuvia ja ostohaluk-
kuutta suklaapatukkaa kohtaan, 
kun rationaalista tai emotionaa-
lista mainoslausetta käytettiin suk-
laapatukan mainoksessa sijoittaen 
se eri kohtaan mainosta. Kokeessa 
esitettiin kuvia suklaapatukasta 
tunnetun sekä tuntemattoman 
brändin alla.

VASTAAJIEN keskuudessa kävi ilmi, 
että sekä tuntemattoman brändin 
että tunnetun brändin suklaapatu-
kassa asenne suklaapatukkaa 
kohtaan oli parempi, mikäli ratio-
naalinen mainoslause oli asetettu 
suklaapatukan yläpuolelle.

TUNTEMATTOMAN brändin kohdalla 
tosin kuluttajat olivat huomattavas-
ti valmiimpia ostamaan patukan, 
mikäli rationalinen mainoslause oli 
ylhäällä. Puolestaan tunnetun brän-
din kohdalla patukan ostohalukkuus 
ei poikennut merkittävästi,vaikka 
rationaalinen mainoslause oli ku-
van alapuolella.

SAMAA mainosta testattaessa 
emotionaalisella mainoslauseella 
tulokset osoittivat, että tutkimuk-
seen osallistuneiden henkilöiden 
mielikuva suklaapatukasta oli 
parempi silloin, kun emotionaa-
linen mainoslause oli sijoitettu 
kuvan alapuolelle. Heidän ostoha-
lukkuudessa oli myös eroja riip-
puen emotionaalisen mainoslau-
seen sijainnista.

EMOTIONAALINEN mainoslause 
sijoitettuna mainoskuvan ala-
puolelle nosti huomattavasti 
tuntemattoman brändin ostoha-
lukkuutta. Tunnetun brändin ko-
hdalla ostohalukkuudessa ei tosin 
tapahtunut yhtä merkittäviä muu-
toksia ostohalukkuudessa.

YHTEENVETONA voidaan sanoa, 
että mainostaessa rationaalisella 
mainoslauseella, on se järke-
vämpi sijoittaa tuotteen tai palve-
lun kuvan yläpuolelle. Puolestaan 
emotionaalisella mainoslauseella 
mainostettaessa on parempi si-
joittaa mainoslause tuotteen tai 
palvelun kuvan alapuolelle. 

TEKSTI: JUKKA-PEKKA MUSIKKA

RATIONAALISUUS JA 
EMOTIONAALISUUS MAINONNASSA

“Toinen mielenkiintoinen näkökulma on se, 
että rationaalisuus nähdään useimmiten syn-

tyvän aivoissa, kun taas tunteet ”syntyvät” sy-
dämessä. “

Faktaa by Jupe

LEHTITIIMI kirjoittaa nimensä mukaisesti lehteä, mutta ei ihan mitä tahansa lehteä, vaan Optimin virallista 
jäsenlehteä Osavuosikatsausta, tuttavallisemmin Osaria. Osari ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja mukana on 
aina vakiopalstojen lisäksi ajankohtaisia ja mielenkiintoisia juttuja. Myös lukijoiden ideoita otetaan vastaan. 
Tulevalle vuodelle lehtitiimillä on kasa uusia ideoita, joita jokainen tiimiläinen haluaa jo sormet syyhyten 
päästä toteuttamaan. Uudistuneessa Osarissa on uusina vakiopalstoina mm. ”Mistä voisimme vielä säästää” 
ja ”Ueflooks”. ”

”Ihana ja paras tiimi! Kaikki aut-
tavat ja tsemppaavat toisiaan en-
tistä parempiin lehtisuorituksiin!”

”Allu merkkaa minulle tietyn-
laista turvallisuutta ja pysyvyyt-
tä. Ja toki se on ihan mahtava 
treenikaveri. Ollaan kilpailtu es-
teillä ja kouluratsastuksessa ja 
välillä saatu voittoja ja sijoituk-
sia. Nyt yliopistoelämän alettua 
on kilpailut jääny vähemmälle 
ja enemmän ollaan vaan tree-
nailtu omaksi iloksi. Allusta on 
tullut tosi “koiramainen”, se 
tulee luokse vihellyksestä ja 
kävelee vapaanakin perässä.  
Toisaaltahan hepan omistamin-
en on myös tosi iso sitoutumi-
nen, siihen menee paljon aikaa 
ja rahaa.”

”Olen ollut Nellin kaverina 
nyt lähemmäs 7 vuotta. 
Rakastan käydä maastossa, 
on super kivaa mennä siellä 
täyttä vauhtia. Nelli on ihana 
omistaja joka käy yleensä 
katsomassa minua tallilla 
5-6 kertaa viikossa. Parasta 
on kun saan porkkanoita, ne 
on minun ehdottomia lem-
piherkkuja. Vaikka alan ole-
maan vähän iäkkäämpi niin 
sitä ei huomaa minusta. “

Nelli Harjula, kylteri, 20 vuotta.

Alfred Lyytikäinen (Allu), 
Suomenhevonen, 18 vuotta

OPTIMILAINEN JA LEMMIKKI
TEKSTI: NORA KETTUNEN KUVA: NELLI HARJULA
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JUHLAVASTAAVAN 
TERVEHDYS

On taas aika rakkaan ainejärjestömme, Optimi ry:n, täyt-
tää vuosia. Sen johdosta saammekin pian toivottaa teidät 

sydämellisesti tervetulleeksi juhlistamaan Optimin neljättä-
toista vuosijuhlaa perjantaina 18.3. Lehmo Cuisineen. Kyseessä 
on vuoden loistokkain, perinteikkäin ja arvokkain tilaisuus, 
jossa muistamme ainejärjestöämme sen arvoisella tavalla. 

Kyseessä on vuoden tapahtumarikkain viikko, sillä pitkin 
tuota viikkoa virittäydymme pikkuhiljaa vuosijuhlien tunnel-
maan. Ohjelmaa on etikettiin tutustumisesta liikuntaan, ja 
viinin maistelusta sitseihin. Viikko huipentuu perjantain il-
tajuhlaan, jossa pääsemme juhlistamaan ainejärjestöämme 
parhaat päällä. Nautitaan tällöin toistemme seurasta, 
hyvästä ruoasta, puheista, musiikista ja tanssista. Seuraa-
vanakaan aamuna emme onneksemme jää vielä haikeudel-
la muistelemaan näitä ikimuistoisia juhlia, vaan suun-
taamme yhdessä viettämään silliaamiaista paikkaan x.

Matka kohti vuosijuhlia on ollut tähän mennessä erittäin 
mielenkiintoinen, jännittävä ja innostava kokemus. On hie-
noa saada järjestää juhlia tietäen, kuinka moni teistä op-
timilaisista, muiden ainejärjestöjen edustajista sekä kut-
suvieraista tulee niistä juhlapäivänä nauttimaan. Olen-
kin tehnyt juhlajärjestelyjä vuosijuhlatiimimme kanssa 
suurella sydämellä, ja ne tulevat jatkumaan saaden ka-
verikseen kasvavan innostuksen juhlapäivän lähestyessä. 

Suuri kiitos siis jo tässä vaiheessa koko tiimille. Lisäksi 
kiitos kuuluu koko muulle hallitukselle, jotka ovat myös 
olleet mukana näiden juhlien järjestämisessä sekä an-
taneet minulle tukea aina, kun olen sitä kaivannut. 
Vuosijuhlista tekee vuoden tärkeimmän tapahtuman juuri se, 
että saamme viikon ajan keskittyä siihen, mikä tekee täällä 
opiskelun niin mahtavaksi: me, optimilaiset. Lopuksi halu-
ankin näin ollen myös kiittää jokaista optimilaista, joita il-
man ainejärjestömme ei olisi sitä, mitä se tänä päivänä on.

 

Juhlaterveisin,

Maiju Parmio

VUOSIJUHLIEN ETIKETTI
Juhlakäyttäytyminen
Juhlapaikalle on hyvä saapua hyvissä ajoin, sillä myöhästymin-
en on erittäin epäkohteliasta. Pöytäjärjestyksestä on hyvä 
katsoa ajoissa oman pöydän sijainti ja tutustua pöytäseuran 
nimiin. Juhlasaliin saavuttaessa juhlavastaava on yleensä vas-
taanottamassa juhlavieraita. Kavaljeeri auttaa daaminsa is-
tumaan ja istuu itse vasta sen jälkeen. Hyviin tapoihin kuu-
luu esitellä itsensä pöytäseurueen tuntemattomille jäsenille. 

Juhlan alkupuolella nautitaan yleensä ensimmäinen snapsi 
yhteislaulun siivittämänä. Tavwallisesti tämä laulu on “He - 
lan går”. Lauluvihkot löytyvät illallispöydistä. Juhlan aikana 
pöydistä noustaan vain taukojen aikana. Jos pakottavasta 
syystä on joutunut poistumaan tilasta, ei ole kohteliasta 
palata omalle paikalleen puheen tai muun ohjelman aikana.

Pääruoka tarjoillaan yleensä pöytiin. Lämpimän ruoan voi 
aloittaa,kun ympärillä olevat ihmiset ovat saaneet ruokansa. Jos 
pöytäseurue on pieni, on kuitenkin kohteliasta odottaa muita.

Juhlaillan kulusta vastaa seremoniamestari. Seremo-
niamestari esittelee illan kulkua, kuuluttaa puhu-
jat ja muut esiintyjät sekä ohjaa juhlamenoja. Nou-
dattamalla seremoniamestarin ohjeita taataan paras 
mahdollinen vuosijuhlakokemus jokaiselle juhlavieraalle.

Naisten pukukoodi
Vuosijuhlille naiset pukeutuvat pitkään iltapukuun, joka voi olla 
avara tai olkaimeton. Olkapäiden tulisi kuitenkin olla peitet-
tyinä illallisen ajan. Iltapuvun tulee olla valmistettu juhlavasta 
materiaalista ja sen kanssa voi käyttää tavallista juhlavampia 
koruja. Hansikkaita voi käyttää halutessaan mutta niiden tu-
lisi ulottua kyynärpäiden yli. Laukku on kooltaan pieni ilta-
laukku, joka voi olla hihnallinen tai hihnaton. Lisäksi lakku 
on yleensä samanvärinen puvun tai kenkien kanssa. Juhlail-
lallisella laukkua ei saa pitää pöydällä mutta tanssiosuu-
den alkaessa laukun voi kuitenkin jättää pöydälle, lattialle, 
selkänojalle tai tuolille. Hiuksien tulisi olla jollain tavoin kiinni.

Miesten pukukoodi
Miehet pukeutuvat frakkiin tai tummaan pukuun. Akateemis-
issa juhlissa frakki on kuitenkin yleisempi. Frakin kanssa ei 
käytetä rannekelloa. Taskuliina on valkoinen ja näkyy kapeana 
viivana. Tummapuku tarkoittaa mustaa tai tummanharmaata 
pukua, ei ruskeaa, tummansinistä tai liituraidallista. Solmio tai 
solmuke on tyyliltään hillitty, pukuun ja tilanteeseen sopiva. 
Juhlakengät frakin ja puvun kanssa ovat tavallisesti mustat.

KAIKKI optimilaiset: valmistautukaa vuoden parhaaseen viikonloppuun! Optimi ry:n perustamisesta tulee 
kuluneeksi pian 14 vuotta ja tätä kunniakasta ikää tulee juhlia. Valmistaudu mahtavaan viikonloppuun 

kauniilla puvulla, haalareilla ja juhlafiiliksellä. 

TEKSTI: LAURA AHOLA, NORA KETTUNEN, MAIJU PARMIO
KUVA: RISTO TAKALA

Vuosijuhlat

MAANANTAI 
14.3.

TIISTAI 
15.3.

KESKIVIIKKO
16.3.

TORSTAI
17.3.

PERJANTAI
18.3.

LAUANTAI
19.3.

SUNNUNTAI
20.3.

HUMPPA & 
SKUMPPA

Kiillota tans-
sipoposi 
juhlakun-
toon, nyt 

harjoitellaan 
valssia ja 
etikettiä!

LIIKUNTA-
KOKEILU
Kuntoile 
itsellesi 

Adoniksen 
kroppa 

viikonlopun 
paljuhuljut-
telua varten!

SITSIT

Uskaltaudu 
sitsipöytään 

ja sit-
saa itsesi 
juhlakun-
toon Ver-
gin siivit-
tämänä!

KABINETTI

Ota hyppy 
tuntemat-
tomaan 
ja sivistä 
itseäsi 

kabinetin 
parissa!

VUJUT

Kuohuvaa, 
glamouria, 
kauniita 

naisia. Näitä 
Optimin 

linnanjuhlia 
et halua 
missata! 

SILLIS

Orange is 
the new 

Black! Riisu 
frakkisi 
ja spurt-
taa itsesi 
paikkaan 

X Gatorade 
kourassa!

DARRA

Jos sinulla 
on tarvetta 
korjaussar-
jalle, Viih-
demaail-

ma  Yolona 
palvelee klo 

23-03.30.

Toivon  siis  näkeväni  mahdol-
lisimman monet teistä optimilai-
sistajuhlaviikon tapahtumissa ja 
eritoten vuosijuhlillamme – ne ovat 
meitä varten.

VUOSIJUHLAVIIKON OHJELMA:



PÄIVÄN VIIMEISENÄ puhujana la-
valle nousi Thimon De Jong, joka 
piti todella mielenkiintoisen ja 
silmiä avaavan esityksen digi-
taalisuudesta sekä tulevaisuuden 
maailmasta. Hän esitteli Cristal 
Knows –nettisivun, jossa pystyy 
näkemään kenen tahansa net-
tipersoonallisuuden. Hänen mu-
kaansa tulevaisuuden työhaastat-
telujen apuna tullaan käyttämään 
niin Cristal Know:ta, valheita pal-
jastavaa Real Eye – nettisovellusta 
kuin muitakin internet-maailmaan 
algoritmeja. De Jong puhui myös 
nykyihmisten digiriippuvuudesta 
ja sen negatiivisista vaikutuksista, 
joihin meidän kaikkien pitäisi kiin-
nittää huomiota.

ILTA JATKUI hotelli Presidentissä en-
sin saunomisen ja sitten illallisen 
parissa, minkä jälkeen siirryttiin 
yökerhossa järjestettyihin yksi-
tyisbileisiin. Useimpien bileet jat-
kuivat vielä pilkun jälkeenkin ho-
tellihuoneissa.  Seuraavan päivänä 
järjestettiin sillis Salmisaaren lii-
kuntakeskuksen beachillä, jossa 
kyltereitä tanssitti dj Amanda Har-
kimo. Sillikseltä parhaiten jäivät 
mieleen Pete Parkkosen esiin-
tyminen, kuuma tunnelma sekä 
Pörssin koira Peetu, joka oli Op-
timin hellässä hoidossa käytän-
nössä koko silliksen ajan.
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TÄNÄ VUONNA NESU-Dagenit eli 
NESU-hallitusten maakokous ja 

tutustumisviikonloppujärjestettiin 
Lappeenrannassa 22.-24.1. Perjan-
taina lähdimme jo hyvissä ajoin 
kohti Lappeenrantaa kahden au-
ton voimin. Tänä vuonna Optimilla 
oli iso kokoonpano, kun peräti 11 
NESU-intoilijaa saapui paikalle. 
Dageneille oli kokoontunut kylte-
reitä tänä vuonna yhteensä 14 eri 
kylterikaupungista! Majoittaudui-
mme koko viikonlopuksi vpk-
talolle, jossa NESU-tunnelman piti 
yllä tiivis ryhmämajoitus. Viikonlo-
pun aikana patjoja löytyi niin sau-
nasta kuin vessoistakin. Optimin 
kokeneemmat NESU-konkarit oli-
vat pakanneet mukaan festarihen-
gessä teltan nukkumapaikakseen. 

SILLÄ AIKAA kun NESU-puheen-
johtajat olivat kokoustamassa 
tärkeistä NESU-asioista, muut 
optimilaiset olivat hakemassa 
vauhditusta iltaan NESU-halli-
tusten yhteisistä aloitteluista. 

ALOITTELUJEN JÄLKEEN siir-
ryimme yhdessä illan viralli-
siin bileisiin Giglin Marliniin. 
Hauskan illan päätteeksi siir-
ryimme bussikuljetuksella vpk-
talolle, jossa musiikintäytein-
en  ilta  jatkui  aamuun asti.
Lauantaiaamu alkoi vaihtelevis-
sa merkeissä, osa nukkui pois 
edellisen illan univajetta, osa 
heräsi virkeänä aamupalalle. 

PÄIVÄN VIRALLINEN ohjelma alkoi 
NESU-maakokouksella, jossa 
käytiin läpi muun muassa NESU-
kaupunkien kuulumisia ja talous-
arvioita tulevalle vuodelle. Ko-
kouksessa tärkeinä asioina tuli 
esille muun muassa matka-avus-
tus, jota voi hakea NESU Fin-
landilta, jos haluaa matkustaa 
NESU-tapahtumaan ulkomaille. 
Kiinnostuneet voivat tiedustella 
asiasta lisää NESU-tiimiläisiltä 
tai NESU-vastaavalta Larilta. 

MAAKOKOUKSEN JÄLKEEN jokainen 
sai mennä itselleen parhaaksi 
katsomaan workshoppiin, jossa 
käytiin läpi asioita, joita NESU-hal-
lituslaisten on hyvä tietää tulevaa 
vuotta silmällä pitäen. Workshop-
pien jälkeen olikin vuorossa viikon-
lopun kohokohta, nimittäin Dage-
neiden koko illan kestävät sitsit. 

SITSIT SUJUIVAT hyvin vaikka-
kin tunnelma oli loppua kohden 
melko levotonta. Sitsien jälkeen 
oli vapaaehtoista saunomista ja 
myös palju oli lämpimänä. Ilta 
jatkui diskotunnelmissa, kun dj 
soitti musiikkia aamuaan asti. 

SUNNUNTAIAAMU ALKOI silliaami-
aisella, jonka jälkeen oli muu-
tama tunti vapaata hengailua 
ennen bussikuljetusta juna-ase-
malle. Onneksemme tänä vu-
onna kotimatka ei ollut kuin pari 
tuntia junalla ja illan tullen vii-
meisetkin tiimiläiset olivat pääs-
seet onnellisesti Joensuuhun!

KIITOS LAPPEENRANTA hukeista 
NESU-dageneista ja koko tiimille 
kiitos ikimuistoisesta viikonlo-
pusta! Tällä tiimillä on hyvä jat-
kaa yhdessä eteenpäin. Seuraa-
vat Optimin sitsit järjestetään 
vuosijuhlaviikolla, nähdään siellä!

TEKSTI JA KUVAT LAURA HARTIKKA 

NESU- Dagen 2016

NESUn täyteinen viikonloppu

V-P KUJANSUU

Miksi osallistuit Kypälle?

Olin kuullut Kypästä kaikkea 
hyvää vanhemmilta opiskelijoilta, 
joten päätin lähteä katsomaan, 
oliko meno niin hyvä mitä olin 
kuullut. Tiesin myös, että Kypällä 
olisi huippumahdollisuus tutustua 
kyltereihin eri puolilta Suomea. 

Mikä oli mielestäsi Kypän ko-
hokohta?

Illallistilaisuus Presidentissä oli 
mielestäni tapahtuman kohokoh-
ta, tunnelma oli erittäin hyvä. 

Aiotko osallistua vielä tulevaisu-
udessa Kypälle?

Hyvinkin mahdollista, että osal-
listun tulevaisuudessa Kypille, jos 
ehtii liput saamaan. Seuraavilta 
Kypiltä odotan parempia puhujia 
seminaarissa sekä entistä isompia 
bileitä.

Mitä saadaan aikaan, kun yli 500 kylteriä kokoontuu samaan paikkaan? No, ainakin iloista naurua,  ikimuis-
toisia kommelluksia sekä äärettömän paljon verkostoitumismahdollisuuksia. Kylteripäivät eli Kypä järjestet-
tiin 28.–29.1. Helsingissä ja tänä vuonna mukana oli lähes 40 optimilaista.  Kypää uudistettiin tänä vuonna 
siten, että kyltereillä oli mahdollisuus ostaa lippu pelkkään torstaipäivän seminaariosuuteen, mikä lisäsi 
Kypän osallistujamäärää.

KYPÄ 2016

KYPÄN SEMINAARIOSUUS pidet-
tiin Tennispaltsissa, jossa valtava 
joukko pikkutakkisia kyltereitä ko-
koontuivat yhteen. Päivän puheen-
vuoroista mieleen jäivät erityisesti 
Pekka Pärnäsen, Miika Lipiäisen 
sekä Thimon De Jongin puheet.  
Pärnänen kertoi mielenkiintoises-
ta elämästään Piilaaksossa, start-
up –yritysten kehdossa. Pärnäsen 
esittäessä yleisölle kysymys: 
“kenestä tulee tulevaisuudessa 
yrittäjä?”, käsiä nousi hänen mu-
kaansa pystyyn huomattavasti 
enemmän kuin kymmenen vuotta 
sitten. Pärnänen kehotti kyltereitä 
pitämään jalat maassa, sillä bisnes 
on kuitenkin vielä nykyisinkin ih-
misten välistä toimintaa.

MONET VARMASTI ovat kuulleet 
vuoden 2015 giniksi valitusta 
Napuesta tai jopa maistelleet sitä. 
Iltapäivän kolmas puhuja Miika 
Lipiäinen on yksi Napuen tuotta-
jan Kyrö Distillery:n perustajista 
ja sen toimitusjohtaja. Lipiäinen 
puhui ennakkoluulottomasta yrit-
täjyydestä ja kertoi yrityksensä 
markkinointistrategiasta sekä 
heidän tavoitteestaan olla vuonna 
2022 maailman tunnetuin ruistis-
laamo. Lipiäisen puhe sekä Kyrö 
Distillery:n mainoskuvat saivat 
varmasti läheisen Alkon Napuen 
myyntihyllyn tyhjenemään ky-
seisenä iltana. 

TEKSTI VEERA MUSTONEN KUVAT TIMO SOASEPP
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VALTTERI KOMULAINEN on alottanut opinnot Joensu-
ussa vuonna 2012 ja pääaineena hänellä on yritysoi-
keus- ja talous. Opiskeluaikanaan hän toimi vuonna 
2013 Optimin NESU-tiimissä ja vuonna 2014 hän yleni 
Optimin NESU-vastaavaksi. Hän kertookin, että ai-
nejärjestötoiminnasta on ollut hänelle hyötyä myös 
nykyisessä työtehtävässä. Eniten hyötyä on hänen 
mukaansa ollut siitä, että on saanut ja joutunut to-
imimaan niin monen erilaisen ihmisen kanssa.

Nesu-vastaavasta dokumenttineuvottelijaksi

Työ dokumenttimaksuneuvottelijana sisältää OP:n 
yritysasiakkaiden ulkomaankaupan hoitamista (sopi-
musehdot, maksuehdot, transaktiot, rahoitus). ”Tuot-
teillamme yritysten käyttöpääomahallinta, varaston 
hallinta sekä kassanhallinta paranevat”, Valtteri 
kertoo. Hänen mukaansa työ on todella laaja-alais-
ta, jonka takia hän pääsee työskentelemään myös 
rahanpesun, riskienhallinnan, analyytikkojen ja ra-
hoitus-/luottojohtajien kanssa.

Usein opiskelijat pohtivat, kuinka paljon yliopisto-
opinnoista on hyötyä ”oikeissa” töissä ja onko yli-
opistossa opetetut asiat kaukana todellisuudesta 
olevaa teoriaa. Valtterin mukaan yleisesti ottaen 
yliopisto-opiskelu on auttanut hahmottamaan ko-
konaisuuksia, joita hän tarvitsee työssään paljon. Eri-
tyisesti sopimusoikeuden kurssin hän nostaa esille: 
”sopimusoikeuden kurssi on todella lähellä työtä, sil-
lä luemme paljon sopimusehtoja ja niitä täytyy nou-
dattaa kun tarkistamme tai laadimme asiakirjoja.” 

“Valtterin mukaan yleisesti ottaen 
yliopisto-opiskelu on auttanut 

hahmottamaan kokonaisuuksia, joi-
ta hän tarvitsee työssään paljon. “

Valppaana työnhaussa

Valtterin mukaan myös kirjanpitoon liittyvistä 
kursseista on hyötyä, sillä toisinaan hän tekee 
työssään myös tilitäsmäytyksiä. Valtterin mukaan 
OP:lla on useita erilaisia vaihtoehtoja, jossa optimi-
laiset voisivat työskennellä kesällä. Valtterin oman 
osaston lisäksi kesätyöpaikkoja löytyy Helsingin 
Vallilasta taseenhallinnasta (Treasury), päämarkki-
napuolelta (Markets), vakuutuspuolelta (Pohjola) ja 
yritysrahoituksen- sekä analyytikoiden puolelta.

Työnhaussa kannattaa olla aina valppaana. Valtteri 
on itse saanut omat työpaikkansa avoimilla hake-
muksilla. Vuonna 2015 hän pääsi Pohjola Pankkiin 
ensin tuntityöntekijäksi Trade Finance yksikköön, 
jonka jälkeen oli puhetta ”ensi kesästä ja joulusta”. 
Syksyllä sitten Valtterin esimies soitti hänelle ja tar-
josikin yllättäen kokoaikaista lähes vuoden määräai-
kaista työtehtävää ammattinimikkeellä.

Valtteri on kieltämättä ollut hyvin näkyvä henkilö 
Optimin toiminnassa viime vuosina. Syksyn aikana 
onkin välillä saattanut tuntua siltä, että tapahtumis-
ta puuttuu juuri se yksi Valtteri Komulainen, jonka 
läsnä ollessa jopa historiaa saatetaan kirjoittaa uu-
destaan. Tulevaisuudesta Valtteri kuitenkin toteaa: 
”haluan toimia alumnitoiminnassa ja käydä vuosi-
juhlilla mikäli vain aikataulut niin sallivat.”

TEKSTI: JUKKA-PEKKA MUSIKKA
KUVAT: VALTTERI KOMULAINEN

TYÖ DOKUMENTTI-
MAKSUNEUVOTTELIJANA

Optimilainen urapolulla

Verkostoituminen on yksi kylterin tärkeimmistä tehtävistä opiskeluaikana. Tältä palstalta löydät vinkkejä 
Linked In -profiiliisi päivittämiseen, jotta et jää kesätyön suhteen nielemään pölyjä, vaan vakuutat tule-

van työnantajan liikkumalla sosiaalisessa mediassa kuin Mark Zuckerberg konsanaan. 

 ¾ Tee profiilistasi julkinen, jotta mahdolliset työnan-  
 tajat voivat vierailla profiilissasi myös kirjautumatta  
 sisään

 Î Voit valita, mitä tietoja haluat näyttää julkisena

 ¾ Muuta halutessasi profiilikuvasi alapuolella oleva   
 henkilökohtainen URL-osoiteesi haluamaasi lyhy-  
 empään muotoon, ja lisää se omaan ansioluette-
 loosi linkkinä

 ¾ Muokkaa profiilisi otsikoksi tämän hetkinen tilan-  
 teesi, esimerkiksi ”looking for a summer job”

 ¾ Lisää itsestäsi päivitetty ja siisti kasvokuva

 ¾ Tiivistä profiilin yhteenvetoon (summaryyn) ydino-  
 saamisesi ja mitä haet tällä hetkellä

 ¾    linkedin.com
 ¾  Avoin verkko-CV
 ¾  Työnhakijoita, organ-

isaatioita, instituutioita ja avoimia 
työpaikkoja

 ¾  Suomalaisia käyttäjiä 
781 607 (toukokuu 2015)

 ¾ Kuvaile relevanttia työkokemustasi tarkemmin, kuin pelkällä tittelillä ja työnantajan nimellä

 ¾ Kerro koulutuksesi ja kielitaitosi lisäksi mahdollisista luottamustehtävistä, kuten ainejärjestötoimin- 
 nasta

 ¾ Kasvata Linked In -verkostoasi lisäämällä uusia kontakteja heti uusiin ihmisiin tutustuessa!

 ¾ Lisää itsellesi taitoja (Skills & Endorsements), joita kontaktisi voivat käydä kannattamassa
 Î Käy kannattamassa myös taitavien kylterikaveriesi taitoja!

 ¾ Seuraa kiinnostavia keskusteluryhmiä, organisaatioita ja instituutioita

 ¾ Nämä viestittävät työnantajalle kiinnostuksen kohteistasi

 ¾ Hyvällä englannilla kirjoitettu profiili kuvastaa kielitaitoasi, voit kirjoittaa myös suomeksi, jos haet  
 töitä Suomen markkinoilta

 ¾ Ota huomioon hakusanat, joilla sinut voidaan löytää

 ¾ Voit jakaa ja tehdä tilapäivityksiä esimerkiksi työelämään ja yhteiskuntaan liittyviin asioihin

 ¾ Päivitä profiiliasi aktiivisesti ja vieraile muiden profiileissa usein!
 Î Voit valita, millaisen jäljen haluat itsestäsi jäävän vieraillessasi muiden profiileissa

Buustia sosiaaliseen mediaan

TEKSTI: LAURA AHOLA

OTA LINKED IN TEHOKÄYTTÖÖN!

Q1 2016
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Oletko pohtinut, millä eri kulutusvalinnoilla ja ostopäätöksillä voisit vielä säästää?
Tässä juttusarjassa teemme juuri sinulle hyödyllisiä hintavertailuja Joensuun alueella. 

Kaikki varmaan tuntevat kuluttajahintaindeksin 
sekä erilaiset ruokakorivertailut. Nämä eivät 

kuitenkaan palvele tavallisen kuluttajan päivittäistä 
valintaa; lähdenkö ostamaa jauhelihaa Lidlistä vaiko 
Valintatalosta? 

Tämän takia kokosimme Optimille oman ruokako-
rin, joka sisältää tavanomaisia opiskelijoiden osta-
mia tuotteita.Ostimme samat tuotteet Centrumin 
S-Marketista, Lidlistä, Valintatalosta sekä keskustan 
Citymarketista ja vertailimme tuotteiden hintoja. Os-
timme esimerkiksi maitorahkan eri vaihtoehdoista 
aina halvimman, yleensä kauppaketjun oman tuote-
merkin tuotteen. 

TEKSTI VEERA MUSTONEN KUVA NITA NUPPONEN

Olut (Koff/Nobelaner) 0,33l 
Maitorahka 
Nuudeli 
Kondomit RFSU
Roiskeläppä 
Kahvi (Juhla Mokka) 
Siideri 0,5l 
Sika-nauta jauheliha 400g 
Tonnikalapurkki 
Kananmuna 10 kpl 
Kaurahiutale 500g 
Skyr 
Purkkapussi
Iso Fazerin karkkipussi  
Karjalanpiirakka (irto) 

Yhteensä:

Jesse Voss, 22 v

ENSIMMÄISEN vuoden optimilainen Jesse kuvailee 
tyyliään hipahtavan-taiteilija-retkumais-kauppis-

herrasmies-rockahtavaksi, ja mainitsee tyyli-ikoni-
kseen James Deanin. Jessen asu koostuu Stockman-
nilta ostetuista kengistä, Tiger of Swedenin farkuista, 
Joensuun Kontista ostetusta takista, Marimekon 
huivista, Ponkesin kangaskassista ja tyttöystävän pi-
posta. 

JESSEN mielestä eri vaatteista tuleva fiilis on tärkein, 
ja pukeutumiseen vaikuttaa alitajuntaisesti musiikki-
maku ja musiikin harrastuneisuus. Jesse ostaa vaat-
teita ”sieltä sun täältä”, mutta tykkää eniten tehdä 
löytöjä kirppareilta. Lempivaatteesta keskusteltaessa 
Jesse nostaa esille fuksiviikoilla pitämänsä korean 
mekon, joka korosti Jessen vartalon muotoja jopa 
niin, ettei vihellyksiltäkään vältytty. 

TYYLIVINKKEINÄ opiskelukollegoille Jesse toteaa sen, 
että tärkeintä on sisäinen kauneus. Jesse koittaa olla 
neutraali muiden pukeutumisen suhteen, mutta on 
joutunut kertomaan muutamalle opiskelijatoverille 
”mikä on homman nimi”, suoria nimiä mainitsemat-
ta mainittakoon vain JONN*.

“Jesse ostaa vaatteita ”sieltä 
sun täältä”, mutta tykkää 

eniten tehdä löytöjä kirppareilta.”

S-MARKET

0,95
0,59
0,58
3,05
0,75
3,59
2,50
1,99
1,38
1,49
0,95
1,19
2,29
2,59
0,55

24,44

CITYMARKET

1,29
0,65
0,60
3,19
1,29
3,45
2,05
1,99
1,20
1,29
0,89
0,99
2,09
 2,95
0,60

24,52

LIDL

0,82
0,49
0,39
2,99
0,60
3,25
2,29
1,89
1,09
1,19
0,42
0,98
1,35
2,55
0,25

20,55

VALINTATALO

1,62
0,89
0,69
3,59
1,19
4,19
2,68
2,79
1,69
1,59
1,09
1,39
2,99
 3,39
0,49

30,27

Vuoden 2016 alusta lähtien Valintataloista on saanut opiskelijakortilla 5 prosentin alennuksen 
elintarvikkeista ja 15 prosentin alennuksen käyttötavaroista, alennus ei kuitenkaan koske alko-
holia.  Ruokakorin hinta Valintatalossa opiskelija-alennuksen jälkeen on 28,64.

TEKSTI: LAURA AHOLA KUVA: JESSE VOSS

Missä voimme vielä säästää UEF-looks

Palstalla esitellään optimilaisten uniikkeja tyylejä 
ja spesiaaleja tyylivinkkejä.

HIPAHTAVA-TAITEILIJA-RETKUMAIS-KAUPPIS-
HERRASMIES-ROCKAHTAVA KYLTERI
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Usein kuulee puhuttavan tylsistä ja samankaltaisista opiskelijayksiöistä, joissa sisustusratkaisut 
ovat tehty pääosin hinnan perusteella. Osarin toimitus pääsi vierailemaan kahdessa persoonalli-

sessa opiskelijayksiössä, joissa sisustusratkaisut olivat vähintäänkin erilaisia kuin tavallisessa opiskeli-
jayksiössä. Samaan aikaan molemmat asunnot ovat sekä tyylikkäitä että aivan omistajansa näköisiä.

Toisen vuoden optimilaisen KRISTA KURVISEN Kirk-
kokadun 29,5 neliöinen yksiö on täynnä pieniä 

yksityiskohtia. Asunnossa huomio kiinnittyy en-
simmäisenä olohuoneen keskellä olevaan tanssi-
tankoon sekä musikaalisen Kristan digitaalipianoon. 

NITA NUPPOSEN persoonallinen yksiö Torika-
dulla huokuu rauhallista ja seesteistä tun-

nelmaa. Vaaleat värisävyt ja lukuisat peilit luo-
vat valoisan ja avaran tunnelman. Nitan 26 neliön 
yksiössä on yhteensä viisi peiliä. Peilit ja vaaleat 
sävyt ovatkin Nitan mielestä asioita, jotka luo-
vat kodikkuutta asuntoon. Myös valaistuksella 
saa luotua mukavan ja kodikkaan tunnelman. 

Kristan lempipaikka asunnossa on juuri muuttoa en-
nen rempattu keittiö, sillä hän pitää ruoanlaitosta. 
Kristan mielestä asunnosta tekevät kodikkaan teks-          
tiilit sekä esineet, joihin liittyy jokin muisto. Krista 
suosittelee yksiöihin ostettavan käytännöllisiä sisus-
tusratkaisuja, kuten hänellä itsellään olevat keittiön 
jakkarat, joiden sisään saa laitettua ruokatarvikkeita.

Krista on asunut aikaisemmin kämppiksen kanssa 
ja kaipaakin nyt yksin asuessaan kämppikseltä Salk-
kari-teehetkiä ja yhteisiä avautumistuokioita. Toi-
saalta yksin asuessaan voi tehdä mitä huvittaa, eikä 
toisen jälkiä tarvitse siivota. Yksin olleessaan Krista 
viettää aikaa makoillen sängyllään, jota koristavat 
useat kymmenet vanhojen heilojen tuomat nallet. 
Kristan mukaan taloyhtiössä järjestetään ihme bileitä 
ja asukkaat ovat hieman erikoisia lukuun ottamatta 
Kristaa ja hänen alapuolellaan asuvaa Aki Strengeliä.

“Yksin asuessaan voi tehdä 
mitä huvittaa, eikä toisen 
jälkiä tarvitse siivota.” 

Ennen muuttoaan Nita sai laittaa koko asunnon 
mieluisakseen lattiasta kattoon. Käytännöllisyys 
ja monikäyttöisyys näkyvät monessa asiassa Ni-
tan asunnossa. Esimerkiksi sohvapöydän alle 
saa laitettua tavaroita ja pyöriensä ansioista sitä 
saa liikuteltua kätevästi. Myös sopivan kokoisilla 
kalusteilla saa luotua käytännöllisyyttä. Liian isot 
kalusteet vievät turhaa tilaa ja tekevät asunnosta 
täyteenahdetun näköisen.  Persoonallisina sisus-
tusratkaisuja Nitan asunnosta löytyy pienestä koos-
taan huolimatta paljon. Esimerkiksi sohvapöydällä 
on aito hirvensarvi, joka on maalattu valkoiseksi. 
Toinen persoonallinen sisustusratkaisu on kat-
tokruunut, joita löytyy asunnon jokaisesta tilasta.

Yksin asumisessa parasta on Nitan mielestä oma 
rauha ja vapaus tehdä mieleisiä sisustusratkaisu-
ja. Toisaalta huonona puolena yksin asumisessa 
Nita mainitsee kalliin vuokrahinnan. Kotona ol-
lessaan Nita viihtyy erityisesti sohvalla, koska sii-
nä on mukava istua ja siitä näkee hyvin koko 
asunnon. Kesällä Nita viihtyy myös parvekkeel-
la, jossa hän kertookin juovan usein aamukahvit. 

“Kodikas asunto on Nitan mu-
kaan sellainen, missä viihtyy 
ja mihin on mukava tulla.”

TEKSTI JA KUVAT  LAURA AHOLA, LAURA HARTIKKA, KRISTA KURVINEN
PERSOONALLISET YKSIÖT

Optimi’s CRIBS
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 Janne Kokki, optimilainen Paperi T, suomalainen räppäri

“Viikon vitsi: mihin Optimi Ry:n puheen-
johtaja parkkeeraa autonsa? 

Vastaus: no tietenkin sakkopaikalle”

“Etsitään Optimin 
mankkaa tositar-
koituksella!

Laita YV, jos olet 
menestyvä, varakas 

sekä komea kylterikolli! 
-Optimin mankka”

Kvartaalin kasvot

“#Kypä16 ei 
pettänyt täl-

läkään kerralla. Ens 
vuonna katotaan 
uudestaan.”

Kuin kaksi marjaa

Lukijoiden terveiset

Rentoa kevättä 
kaikille ja nähdään 

vujuilla!

Terkkuja optimilaisille 
ja riemukasta kevättä 

kaikille!

Kvartaalin kasvot tässä lehdessä ovat  Sara Nousiainen, joka on 22-vuotias ja kotoisin Joensuusta sekä Anton 
Rinta-Jouppi, joka on 23-vuotias ja kotoisin Tampereelta. Sara opiskelee ensimmäistä vuottaan Joensuussa ja 
Anton on kolmannella vuosikurssilla.

”Opiskelin Tallinnassa kaksi vuotta ennen kuin 
tulin opiskelemaan Joensuuhun. Hain Joensuun 
kauppikseen siksi, että täällä voi lukea verotus-
ta ja tällä hetkellä kirjoitankin kandia aihee-
seen liittyen. En ole varma, mitä odotan vuosi-
juhlilta paitsi juhlimista. Minulla on synttärit 
sillispäivänä joten on varmasti luvassa hauska 
viikonloppu.”

”Opiskelu Joensuussa on antanut minulle 
hyviä kavereita, elämyksiä, tietoa ja osaamis-
ta. Olen käynyt monilla vujuilla myös ulkopaik-
kakunnilla. Vinkkinä sillisaamuun: ei kannata 
myöhästyä bussista! Suosittelen heräämismu-
siikiksi Andrea Bocellin kappaletta Con Te Par-
tiro.”




